
 

Seminarium pt. „Zasady weryfikacji rzetelności 

oraz wiarygodności podmiotów oferujących 

usługi na rynku produktów finansowych oraz 

inwestycyjnych” 

 

Data: 4 grudnia 2019 roku (środa) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa  

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest przedstawienie podstawowych zasad weryfikacji rzetelności  

i wiarygodności podmiotów oferujących usługi na rynku produktów finansowych  

i inwestycyjnych na przykładzie podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych.  

Kto powinien wziąć udział 

Seminarium skierowane jest do inwestorów indywidualnych w tym członków Stowarzyszenia 

Inwestorów Indywidualnych. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.30  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 2 grudnia 2019 r.  

 

Kontakt:  

tel. 22 262 48 59, 22 262 41 22 

cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM2 

4 grudnia 2019 r.  
 

Prelegent: Krzysztof Gers - Ekspert, Przemysław Tankiewicz - Starszy Specjalista 

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:00 

 Podstawowe dane na temat funduszy inwestycyjnych 

 Podstawowe źródła informacji na temat funduszy inwestycyjnych  

o Informacje dostępne publicznie 

o Dokumenty funduszu 

o Na co zwracać uwagę podczas analizy dokumentów 

Przemysław Tankiewicz 

Starszy Specjalista 

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:00 

 Podstawowe zasady weryfikacji rzetelności i wiarygodności podmiotów oferujących 

usługi na rynku funduszy inwestycyjnych: 

o Najważniejsze informacje 

o Sygnały, które mogą świadczyć o braku rzetelności lub wiarygodności 

podmiotu 

o Doświadczenia nadzorcze 

Krzysztof Gers 

Ekspert 

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

14:00-14:30 Pytania i dyskusja 

  

 


